Financieel beleid Starters4Communities
Starters4Communities is een sociale onderneming en BCorp-gecertificeerd. Wij zijn primair
opgericht voor het behalen van maatschappelijke doeleinden. S4C opereert als non-profit Besloten
Vennootschap. We vinden deze rechtsvorm beter bij ondernemen passen dan bijvoorbeeld een
stichting, en er is nog geen geschikte rechtsvorm voor sociale ondernemingen.

Bezoldigingsbeleid
Starters4Communities werkt met een vast en transparant beloningssysteem, vastgesteld door het
bestuur en inzichtelijk voor alle medewerkers. Starters4Communities valt nu niet onder een CAO
maar hanteert uiteraard geldende wet- en regelgeving. We hanteren een gelijkwaardig loonbeleid en
een factor van maximaal 10 tussen het hoogste en laagste salaris.

Aandeelhoudersregister
Manon Becher: Directeur Groot Aandeelhouder (DGA).

Toelichting statuten
In de statuten staan onze maatschappelijke doelen centraal en zijn artikelen opgenomen omtrent
transparantie, stakeholders- en bezoldigingsbeleid. De statuten zijn te vinden op
www.starters4communities.nl. Dit document dient als korte toelichting bij de statuten om aan te
geven hoe, en in welke artikelen, het sociale karakter van Starters4Communities in de statuten is
verankerd.

Verankerde sociale doelstellingen en transparantie
●
●
●

Het doel van de B.V. zijn onze maatschappelijke doelstellingen en opgenomen in artikel 3.
Artikel 4 benadrukt dat we als missie bij het verwezenlijken van onze maatschappelijke
doelen positieve invloed op maatschappij en milieu nastreven.
Artikel 4 heeft bepalingen over stakeholdersbeleid, bezoldigingsbeleid, transparantie en
inzage van het bestuursverslag. Het bestuursverslag rapporteert o.a. over de behaalde
maatschappelijke impact, de wijze waarop deze is gemeten en de jaarrekening.

Impact reserve, winst en verlies
●

Artikel 37 en artikel 38 introduceren een Impact Reserve en stellen zo vergaande beperkingen
aan de uitkering van de winst. 90% van alle winst gaat naar een Impact Reserve en wordt
herinvesteert om Starters4Communities impactdoelstellingen te behalen. De overige 10% zou
in de toekomst kunnen worden aangewend om een vorm van medewerkersparticipatie
mogelijk te maken, maar momenteel is er geen winst en de huidige financieringsopzet
inclusief inkomsten vanuit crowdfunding en opdrachten of subsidies van gemeenten, laat dit
ook niet toe. De statuten kunnen niet door het bestuur worden gewijzigd zonder
toestemming van de Raad van Advies (zie hieronder), en zo is deze non-profit structuur via
een orgaan met externe leden gewaarborgd.
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Raad van Advies
●

●

●

Artikel 26.1 t/m 26.7 verduidelijken de rol van de Raad van Advies. Raadsleden geven gevraagd
en ongevraagd advies aan het bestuur. De eerste leden zijn aangesteld door het bestuur.
Hierna benoemen de leden van de Raad van Advies zelf nieuwe leden.
In artikel 39.2 staat dat deze statuten alleen met instemming van een meerderheid van de
Raad van Advies kunnen worden gewijzigd. Dit betekent dat de omschreven uitgangspunten,
beperking tot winstuitkering aan aandeelhouders, en alle andere artikelen niet door het
bestuur veranderd kunnen worden zonder toestemming van de Raad van Advies.
Tot slot staat in artikel 39.2 opgenomen dat voor omzetting van de Vennootschap, juridische
fusie of splitsing van de Vennootschap goedkeuring van de Raad van Advies is vereist, en
hetzelfde staat opgenomen in artikel 40.2 omtrent ontbinding van de vennootschap. Mocht
er na ontbinding een positieve balans zijn dan gaat wederom 90% naar de
impactdoelstellingen, ten behoeve van een andere organisatie met overeenkomstige missie.

Wijze van financiering
Voor de wijze van financiering verwijzen we naar de jaarrekening zoals in te zien op
www.starters4communities.nl.
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